
 
 

Mloci Říjen Celkem Pořadí Postup 
Dave 146 223 2.  
Echo 33 61 31.  
Soudek 49 73 26. – 27.  
Myšpulín 77 77 25.  
Kelt 51 67 28.  
Žabák 49 62 29. – 30.  
Emet 134 202 4.  
Hraboš 80 142 13. – 14.  
Rigi 104 138 16.  
Myšák 16 47 32.  
Chipsík 84 118 21.  
Štófa 77 104 22.  
Kryštof 134 209 3.  
Plamínek 49 62 29. – 30.  
Mauí 85 149 11.  

Bambule 82 119 20.  
Celkem 1250 1853 2.  

Tučňáci Říjen Celkem Pořadí Postup 
Leochod 83 156 9.  
Kuba 142 227 1.  
Medvěd 63 134 18.  
Hobit 97 135 17.  
Krumpáč 131 155 10.  
Béďa 87 126 19.  
David 102 176 6.  
Šavlozub 102 142 13. – 14.  
Oliver 119 187 5.  
Panter 129 159 8.  
Kiri 107 145 12.  
Matěj 77 90 24.  
Honza 89 139 15.  
Domča 97 169 7.  
Mamut 35 95 23.  
Tom 31 73 26. - 27.  
Celkem 1491 2308 1.  
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Tak už je to tady, jak si vedete, kdo se zlepšil 
a kdo zhoršil? Pokud tě zajímá, co znamenají 
obrázky v posledním sloupci, tak si na druhé 
stránce přečti článek o šipkách.  

Vyšel dne: 3. 11. 2021 

Rozpis akcí na listopad 
3. 11. 2021 - Dnešní schůzka 
6. 11. 2021 - Výprava 

10. 11. 2021 
17. 11. 2021 

- 
- 

Schůzka 
Schůzka 

20. 11. 2021 - Výprava 
24. 11. 2021 
27. 11. 2021 
1. 12. 2021 

- 
- 
- 

Družinovka 
VIP výprava 
Schůzka + nový Hlásínek
 

 

Vítěz bodování 
 Oceňuje snahu všech, zvláštní gratulaci si 
pak zaslouží: David, Krumpáč, Šavlozub, 
Oliver, Panter, Kiri, Kuba, Emet, Rigi a 
Kryštof, protože všichni přesáhli hranici 100 
Mustangů za měsíc!  
Nejlépe si však vedl: 
Který obsadil pozici vítěze! Moc gratulujeme! 

Ahoj kluci! 
Opět se vám hlásím s dalším číslem Hlásínku. Tentokrát máme za sebou opravdu pozoruhodný 
měsíc. Odstartovali jsme ho super vícedenní výpravou pod stany a hned další víkend jsme se během 
VIP výpravy podívali do pražského Jump Parku a užili si tam mnoho veselých chvil. Ze souboru 
neobyčejných výprav to však v říjnu nebylo vše, jelikož jsme se další sobotu vypravily na akci, kterou 
si pro vás připravili vaši rádci a podrádci. Výprava se opravdu povedla a všichni z přípravného týmu 
si zaslouží velkou pochvalu! No a aby toho opravdu nebylo málo, tak jsme celý měsíc završili druhou 
vícedenní výpravou, tentokrát tou o podzimních prázdninách. Celkově vzato, to byl opravdu nabitý 
měsíc. 
Teď je však čas dívat se vpřed, neb je tu nový měsíc a spolu s ním přichází další sada super akcí, 
které jsme si pro vás připravili. Krom jiného se můžete těšit na další VIP výpravu, ta nás čeká na 
konci tohoto měsíce a rozhodně bude stát za to, tak si najděte svoje VIP karty. 
Závěrem už vám chci jen poděkovat za to, s jakým nadšením se účastníte našich akcí, je skvělé to 
vidět a pro vedoucí je to úžasná motivace. Díky a já se vás budu těšit v dalším čísle.  Váš Hlásínek 

Sportovec měsíce 
Nebojte, nezapomněli jsme na vás a vaše 
sportovní úspěchy. No a kdo z vás se 
v posledním měsíci hýbal nejvíc? Pojďme se na 
to podívat! 
Skvěle si vedli Kryštof, Kuba a Medvěd, ale o 
kus před nimi se umístil a stává se tak 
sportovcem měsíce za říjen: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Šipky a hvězdičky 
Jak jste si už určitě všimnuli, na přední straně 
Hlásínku vždy najdete dvě velké tabulky 
s hromadou čísel. Jedna je samozřejmě pro 
Tučňáky a druhá pro Mloky, ale k čemu vlastně 
slouží? Pomáhají nám udržet si přehled, jak si kdo 
stojí v bodování. Vždy zde najdete informaci, kolik 
máte Mustangů celkem, kolik jste jich získali 
v minulém měsíci a na jaké příčce průběžného 
pořadí se nacházíte. Krom toho tam ale najdeme i 
něco dalšího, obrázky. Konkrétně jeden ze tří, 
zelenou šipečku vzhůru, červenou šipečku dolů, 
nebo modrou hvězdičku. Víte, co znamenají? 
Pokud ne, nebo si jen nejste jisti, tak pokračujte 
ve čtení tohoto článku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No a teď už nezbývá nic jiného než jít a získat 
v dalším měsíci tu zelenou šipku, tak hodně štěstí! 

Oblíbená čísla 
V minulém čísle vyšel na zadní straně článek o 
matematice a v něm byla otázka, jaké je vaše 
oblíbené číslo, tak se pojďme podívat na vaše 
odpovědi, nejprve si však musíme říct, kdo splnil 
zadání a zaslouží si 15 Mustangů! Jsou to: 

 
 

Kiri, Kuba, Hraboš, Hobit, Kryštof, 
Panter, Krumpáč, Emet a Dave 

 
 

No a co se vašich odpovědí týče, bylo hned několik 
zajímavých odpovědí. Dost z vás napsalo číslo, 
které je s nimi nějak spojené (např. číslo ze 
sportovního dresu, pořadí ve školním výkazu), jiní 
zase zvolili číslo našeho oddílu, Hobit se rozhodl 
použít referenci na jednu super knížku no a další, 
velmi zajímavou odpověď měl Kuba, který si vybral 
číslo π [pí]. Sice bych vám mohl vlastními slovy 
popisovat, co tohle číslo vlastně je, ale proč k tomu 
nepoužít video youtubera, o kterém byla řeč už 
v původním článku v minulém díle. Takže zde 
máte ještě jedno video, tentokrát ohledně čísla π. 
https://bit.ly/3EwZrpa 

Doslova listopadová soutěž 
Jak už název měsíce napovídá, zapadané cesty a 
ulice jsou v tomto měsíci většinou na denním 
pořádku. Byla by škoda si listí neužít, jelikož hraje 
krásnými barvami, příjemně šustí, když se člověk 
boří do navátých kupek, krásně kontrastuje 
s ranní mlhou a chytá pozoruhodný nádech, když 
se něm tvoří jinovatka. 
Jelikož listí může mít mnoho podob a na každého 
působí jinak, budete mít v listopadové soutěži 
poměrně volnou ruku. Vaším úkolem bude vyfotit 
fotku, na které bude listí (či list) a popsat, proč jste 
vybrali zrovna tuhle fotografii. Samozřejmě, že 
fantazii se meze nekladou, takže nemusíte vyfotit 
jen jeden barevný list, ale například z listí udělat 
nějakého panáčka, poskládat z něj nápis, použít 
ho jako malířskou plochu a něco na něj 
namalovat... Zkrátka co vás napadne. Svoje fotky 
s komentářem následně pošlete na náš oddílový 
Discord do sekce #odevzdání-a-chat. Kdyby měl 
někdo s odesláním problém, nebojte se 
kontaktovat někoho z vedení, rádi vám pomůžeme. 
Za soutěž můžete získat až 15 Mustangů. 
 

Zelená šipka značí, že jste si 
v průběžném pořadí polepšili. Jinak 
řečeno, získá ji ten, jehož umístění bude 
lepší než v minulém měsíci.  

Infostánek 
 Listopad bude programově hodně nabitý, 

jelikož nás čekají hned 3 výpravy! Krom dvou 
běžných výprav, nás čeká další dobrodružství 
v podobě VIP výpravy. Zatím vám nebudu 
prozrazovat, co se pro vás chystá, ale můžete 
si být jistí, že to bude super zábava, tak si ve 
svých kalendářích poznačte sobotu 27. 11.  
 
 

 Školní rok už je v plném proudu a ten 
skautský samozřejmě neztrácí, jelikož už jsme 
si spolu užili mnoho akcí a ještě více nás jich 
čeká. S tím se ovšem pojí i hrazení členských 
příspěvků, které proběhne během letošního 
prosince a ledna příštího roku. Členským 
příspěvkům se budeme podrobně věnovat 
v příštím čísle, kde naleznete veškeré potřebné 
informace. 

 

Červenou šipku ve svém řádku nalezne 
ten, který bude mít horší pozici, než měl 
minulý měsíc, zároveň ji dostane ten, 
kdo byl minule např. 17. a nyní bude na 
děleném 17. – 20. místě. 

No a nakonec tu máme poslední 
obrázek, kterým je modrá hvězdička. Tu 
si zaslouží ti, kterým se podařilo zůstat 
na stejné pozici, jako měli minulý měsíc.  

V I P    V I P  


	Hlas, listopad 2021 – přední strana
	Hlas, listopad 2021 – zadní strana

